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Szukasz pracy? Chciałbyś stworzyć profesjonalne dokumenty 

aplikacyjne lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zadbać  

o rozwój osobisty? Przyjdź do Akademickiego Biura Karier i Rozwoju! 

Akademickie Biuro Karier i Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  

z siedzibą w Poznaniu niesie pomoc i wsparcie dla studentów oraz absolwentów 

zakresie poszukiwania zatrudnienia, planowania ścieżki rozwoju edukacyjno-

zawodowego oraz pogłębiania umiejętności niezbędnych do efektywnego 

funkcjonowania na rynku pracy. Swoje działania kierujemy do studentów  

i absolwentów oraz pracodawców. Skorzystaj z naszej oferty! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                       www.wsb.net.pl/biuro-karier 

 2  

 

Oferta dla studentów i absolwentów  

 konsultacje indywidualne 

 warsztaty i szkolenia tradycyjne i on-line 

 dostęp do ofert pracy 

 dostęp do ofert praktyk, staży i wolontariatu 

 dostęp do zasobów informacyjnych z zakresu  

rynku pracy, zawodów i specjalności, edukacji,  

pracy, rozwoju osobistego i zawodowego,  

przedsiębiorczości i zakładania własnej firmy 

 spotkania z pracodawcami 

 badanie losów zawodowych 

absolwentów                                                                                                        

 

Oferta dla pracodawców  

 zamieszczanie ofert pracy, praktyk, staży  

i wolontariatu na stronie internetowej 

 pozyskiwanie pracowników, stażystów  

i praktykantów wśród studentów oraz 

absolwentów Wyższej Szkoły 

Bezpieczeństwa 

 realizowanie projektów rekrutacyjnych 

(selekcja CV, przeprowadzenie 

wstępnych  rozmów kwalifikacyjnych) 

 promocję firmy w środowisku akademickim 

(zamieszczenie informacji o firmie  

na stronie internetowej, uczestnictwo  

w Targach Pracy oraz organizowanie spotkań ze studentami) 

 

Swoją przyszłość tworzysz już dziś!  

Zainwestuj w siebie z  

Akademickim Biurem Karier i Rozwoju WSB! 



      
                       www.wsb.net.pl/biuro-karier 

 3  

 

Doradztwo zawodowe i edukacyjne 

Zachęcamy Państwa do spotkania 

z psychologiem - doradcą zawodowym, który 

w oparciu o efektywne metody i narzędzia, oferuje 

Państwu pomoc i wsparcie w zakresie: 

1. Szukania pracy, praktyk i staży 

2. Zmiany pracy 

3. Przygotowania i korekty profesjonalnych 

dokumentów aplikacyjnych 

4. Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej 

5. Planowania kariery zawodowej 

6. Coachingu kariery 

7. Badania predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego 

8. Wyboru kursów, warsztatów i szkoleń 

9. Wyboru dalszej ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego 

10. Wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i wyższej 

11. Efektywnego uczenia się 

 
                  Poradnictwo psychologiczne 

W naszym życiu pojawiają się kryzysy, 

trudności, których rozwiązanie przychodzi nam 

z trudem. Jeśli jesteś w takiej sytuacji – szukasz 

pomocy, wsparcia lub chcesz zwyczajnie 

porozmawiać, zgłoś się do nas. Oferujemy 

Państwu poradnictwo psychologiczne  

w obszarach, m.in.: 

 trudności osobistych i zawodowych  

 kryzysów emocjonalnych i życiowych 

 poprawy relacji interpersonalnych 

 podnoszenia jakości życia 

 radzenie sobie ze zmianą w życiu 

 podejmowanie decyzji 

 przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Każdy Twój problem, jest dla nas 

bardzo ważny. Zgłoś się na spotkanie 

z psychologiem. 
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               Szkolenia i warsztaty 

Bogata oferta naszych szkoleń i warsztatów pozwoli Państwu na poszerzenie 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Realizujemy zarówno szkolenia 

specjalistyczne – dla służb mundurowych, szkolenia 

biznesowe oraz psychologiczno-psychologiczne, 

jak również warsztaty z zakresu rozwoju osobistego  

i zawodowego. Szkolenia są prowadzone przez 

profesjonalnych trenerów - praktyków, z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym. Każde szkolenie kończy 

się uzyskaniem zaświadczenia, potwierdzającego 

zdobytą wiedzę i umiejętności.  

W zależności od Państwa potrzeb szkoleniowych, realizujemy je z szerokiego zakresu 

tematycznego. 

Skorzystaj z naszej oferty specjalistycznych szkoleń i warsztatów 

rozwojowych. PEŁNĄ OFERTĘ znajdziesz na stronie: 

https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/  

             

   Szkolenia specjalistyczne 

Szkolenia z obszaru kryminalistyczno-śledczego 

 
1. Profilowanie psychologiczne sprawców przestępstw  

2. Przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa  

3. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia -  

metody i narzędzia pracy  

4. Modus operand ii sprawców przestępstw  

5. Kryminalistyczne czynności procesowe – podstawy prawne  

a skutki popełnianych błędów  

6. Detektyw- profesjonalny warsztat pracy  

 

 

https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/
http://www.wsb.net.pl/zawod-prywatny-detektyw
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Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa narodowego  

i wewnętrznego 

 

1. Wywiad i kontrwywiad - metody i techniki działania  

2. Rozpoznawanie zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych 

służb specjalnych  

3. Przygotowanie do pokonania toru Testu Sprawności 

Fizycznej – rekrutacja do Policji  

4. Kurs przygotowawczy do rekrutacji w Policji 

5. Negocjator policyjny 

6. Public relations dla służb mundurowych  

 

 

Szkolenia z obszaru psychologiczno-pedagogicznego 

1. Innowacyjne narzędzia w edukacji i wspieraniu rozwoju  

2. Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży 

3. Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń 

traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i 

katastrof 

4. Innowacyjne narzędzia w edukacji i wspieraniu rozwoju  

5. Animator czasu wolnego  

6. Skuteczne motywowanie pracowników, uczniów, 

pacjentów - metody i techniki  

7. Przemoc w rodzinie - sposoby i metody przeciwdziałania  

8. Kurator sądowy i społeczny – metody i techniki działania  

 

 

Szkolenia z obszaru zarządzania i biznesu 
 

1. Train the Trainer – szkolenie dla trenerów  

2. Po prostu zgrany zespół - od wzajemnego zaufania  

po dbałość o wyniki  

3. Skuteczny manager - od instruowania do pełnej autonomii 

pracowników  

4. System okresowych ocen pracowników - jak oceniać by coś 

zmienić na trwałe  

5. Psychologia przywództwa  

http://www.wsb.net.pl/wywiad-i-kontrwywiad-metody-i-techniki-dzialania
http://www.wsb.net.pl/przygotowanie-do-pokonania-toru-testu-sprawnosci-fizycznej-rekrutacja-do-policji
http://www.wsb.net.pl/przygotowanie-do-pokonania-toru-testu-sprawnosci-fizycznej-rekrutacja-do-policji
http://www.wsb.net.pl/kurs-przygotowawczy-do-rekrutacji-w-policji
http://www.wsb.net.pl/negocjator-policyjny-rola-zadania-dylematy
http://www.wsb.net.pl/public-relations-dla-sluzb-mundurowych
http://www.wsb.net.pl/miedzy-ofiara-sprawca-charakterystyka-ofiar-i-sprawcow-przemocy-seksualnej-oraz-metody-pracy
http://www.wsb.net.pl/pozyskiwanie-funduszy-unijnych-nowosc
http://www.wsb.net.pl/po-prostu-zgrany-zespol-od-wzajemnego-zaufania-po-dbalosc-o-wyniki
http://www.wsb.net.pl/po-prostu-zgrany-zespol-od-wzajemnego-zaufania-po-dbalosc-o-wyniki
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Szkolenia z obszaru bezpieczeństwa zdrowotnego 

 

1. Bezpieczeństwo żywienia kobiet w ciąży  

2. Oferta kursów WOPR - kurs kwalifikowanej pierwszej 

pomocy, sternik motorowodny, ratownik wodny  

3. Kurs pierwszej pomocy w stanie zagrożenia życia 

Psychologia w ratownictwie - komunikacja  

z poszkodowanymi  

4. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i kurs 

recertyfikacyjny  

5. Kurs Hortiterapii  

                         

          

                     Warsztaty rozwojowe 

Chcesz być konkurencyjny na rynku pracy?  

Rozwijaj się! 

Akademickie Biuro Karier i Rozwoju oferuje warsztaty z zakresu rozwoju 

osobistego i zawodowego. Zajęcia warsztatowe mają na celu pogłębienie umiejętności 

niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i w życiu osobistym. 

Oferta warsztatów jest dostępna na stronie: https://www.wsb.net.pl/biuro-

karier/warsztaty-rozwojowe/  

Nabór na warsztaty jest ciągły. Realizujemy je również dla firm, instytucji 

oraz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Termin spotkania zostaje 

dopasowany do preferencji uczestników. 

Zainteresowanie wybranymi warsztatami prosimy zgłaszać mailowo lub 

telefonicznie. Zachęcamy również do śledzenia informacji o realizowanych 

szkoleniach specjalistycznych. 

http://www.wsb.net.pl/bezpieczenstwo-zdrowia-kobiet-w-ciazy
http://www.wsb.net.pl/oferta-kursow-wopr
http://www.wsb.net.pl/kurs-pierwszej-pomocy-w-stanach-zagrozenia-zycia
http://www.wsb.net.pl/psychologia-w-ratownictwie-komunikacja-z-poszkodowanymi-w-zamachach-wypadkach-katastrofach-atakach
http://www.wsb.net.pl/psychologia-w-ratownictwie-komunikacja-z-poszkodowanymi-w-zamachach-wypadkach-katastrofach-atakach
http://www.wsb.net.pl/kurs-hortiterapii
https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/warsztaty-rozwojowe/
https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/warsztaty-rozwojowe/
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                             Oferta warsztatów rozwojowych  

Poznaj siebie i wykorzystaj swoje możliwości!   

 

Dzięki warsztatom: 

- odkryjesz swoje prawdziwe JA, 

- poznasz swoje mocne i słabe strony, 

- określisz swoje predyspozycje zawodowe,  

- dowiesz się czy wybrany przez Ciebie kierunek studiów  

i zawód jest tym właściwym, 

- poznasz skuteczne sposoby wykorzystania swoich 

możliwości w osiąganiu szczęścia i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. 

 

 

Profesjonalne dokumenty aplikacyjne 

 

Dzięki warsztatom: 

- dowiesz się jak skonstruować profesjonalne CV  

i list motywacyjny, 

- poznasz strukturę i dane, które powinny znaleźć 

się w CV i liście motywacyjnym, 

- poznasz rodzaje CV i wybierzesz dla siebie to najwłaściwsze, 

- poznasz błędy, których należy unikać przy tworzeniu CV i listu motywacyjnego. 

 

 

Jak skutecznie szukać pracy? 

 

Dzięki warsztatom: 

- poznasz sytuację na rynku pracy, 

- dowiesz się jakie są wymagania pracodawców, 

- dowiesz się jak czytać oferty pracy, 

- poznasz skuteczne metody szukania pracy i ocenisz 

ich efektywność, 
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- dowiesz się na co zwrócić uwagę aplikując on-line, 

- stworzysz swój własny plan poszukiwania pracy. 

Tajniki rozmowy kwalifikacyjnej, czyli jak dostać pracę? 

 

Dzięki warsztatom: 

- dowiesz się jak przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej i przekonać do siebie pracodawcę, 

- poznasz etapy rozmowy kwalifikacyjnej, 

- poznasz najbardziej popularne pytania 

pracodawców,  

- dowiesz się jakich błędów unikać podczas rozmowy, 

- będziesz mógł wziąć udział w symulacji rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

 

 

Planowanie kariery zawodowej 

 

Dzięki warsztatom: 

- poznasz rodzaje karier zawodowych, 

- określisz swoje główne cele edukacyjne, zawodowe  

i życiowe,  

- poznasz tajniki skutecznego planowania, 

- stworzysz plan swojej kariery edukacyjno-

zawodowej. 

 

ABC zakładania własnej firmy 

 

Dzięki warsztatom: 

- dowiesz się jak znaleźć pomysł na biznes, 

- poznasz tajniki badania rynku, 

- nauczysz się pisać biznesplan, 

- dowiesz się stąd możesz pozyskać fundusze  

na założenie firmy, 

- dowiesz się jak zarejestrować własną działalność, 
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- dowiesz się jak promować swoją firmę  

i pozyskiwać klientów. 

 

Jak dostać to, czego się chce? – skuteczne negocjacje 

 

Dzięki warsztatom: 

- poznasz tajniki skutecznej negocjacji, 

- rozpoznasz własny styl negocjacji, 

- poznasz etapy negocjacji, 

- poznasz techniki i triki negocjacyjne, 

- spojrzysz na negocjacje jako jeden ze 

sposobów rozwiązywania konfliktów, 

- będziesz mógł w praktyce przećwiczyć swoje 

umiejętności negocjacyjne. 

 

Jak zrobić dobre wrażenie? – o sztuce autoprezentacji 

 

Dzięki warsztatom: 

- dowiesz się czym jest autoprezentacja, 

- poznasz działanie efektu pierwszego wrażenia, 

- poznasz techniki skutecznej autoprezentacji podczas 

wystąpień publicznych, rozmowy kwalifikacyjnej, 

egzaminów oraz w sytuacjach dnia codziennego, 

- zgłębisz tajniki komunikacji niewerbalnej. 

 

Zarządzanie sobą w czasie 

 

Dzięki warsztatom: 

- dokonasz analizy własnego czasu, 

- nauczysz się wyznaczać cele i planować, 

- poznasz popularne "pożeracze czasu", 

- dowiesz się jak skutecznie realizować swoje postanowienia, 

- poznasz efektywne metody zarządzania sobą w czasie, 

- stworzysz swój indywidualny plan organizacji czasu. 
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 Rozwiązywanie konfliktów 

 

Dzięki warsztatom: 

- dowiesz się czym jest konflikt, 

- poznasz rodzaje konfliktów oraz ich specyfikę, 

- dowiesz się jakie są style rozwiązywania konfliktów, 

- dowiesz się jak komunikować się w sytuacji konfliktu, 

- dowiesz się jak wykorzystać potencjał sytuacji konfliktowej. 

  

 

Jak poradzić sobie ze stresem? 

 

Dzięki warsztatom: 

- poznasz rodzaje stresu, 

- dokonasz autodiagnozy poziomu własnego stresu  

i zidentyfikujesz jego źródła oraz objawy, 

- poznasz style radzenia sobie ze stresem, 

- poznasz i nauczysz się wykorzystywać skuteczne 

metody radzenia sobie ze stresem. 

 

Trening asertywności  

 

Dzięki warsztatom: 

- dowiesz się czym tak naprawdę jest asertywność, 

- dowiesz się czym postawa asertywna różni się od postawy 

uległej i agresywnej, 

- nauczysz się wyrażać własne zdanie i przekonania, a także 

konstruktywnie okazywać emocje, 

- dowiesz się jak asertywnie odmawiać i bronić się przed 

zachowaniami inwazyjnymi, 

- dowiesz się jak budować i rozwijać swoją asertywną postawę.  

                                                                                                                              

                                                         Zapraszamy! 
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          Planowane programy aktywizacyjno-rozwojowe 

 

CV wtorki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje indywidualne dotyczące tworzenia i korekty dokumentów 

aplikacyjnych. 

(CV i listu motywacyjnego). 
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Symulator rozmowy kwalifikacyjnej 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Przedsiębiorczości  

 

 

 

 

 

 

 

Symulator rozmowy kwalifikacyjnej - przetestuj się! Program dotyczący rozwijania 

umiejętności odpowiedniego i skutecznego prezentowania się podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej (odpowiadanie na pytania rekrutera, budowanie pozytywnego 

wizerunku oraz savoir-vivre, radzenie sobie ze stresem).  

 

Dzień poświęcony rozwijaniu przedsiębiorczości studentów oraz absolwentów. 

Obejmuje wykład i szkolenia dotyczące zakładania własnej firmy, tworzenia 

biznesplanu, pozyskiwania środków na finansowanie firmy oraz działań 

marketingowych z przedstawicielami Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości. 
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Akademia Umiejętności Społecznych  

 

 

 

 

 

Sposób na sesję  

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok szkoleń, których celem jest rozwijanie umiejętności miękkich studentów  

i absolwentów, m.in. komunikatywności, umiejętności zarządzania sobą w czasie, 

automotywacji, inteligencji emocjonalnej, asertywności, umiejętności radzenia 

sobie ze stresem, umiejętności pracy w zespole i kreatywności. 

Warsztaty dotyczące rozwijania umiejętności efektywnego uczenia się –  

z wykorzystaniem technik uczenia się ze zrozumieniem oraz mnemotechnik.  
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Kierunek - Praca  

 

 

 

 

Dzień Kariery  

 

 

 

 

 

 

 

Dzień poświęcony rozwijaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na 

rynku pracy – poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 

autoprezentacji oraz wzbogacania wiedzy dotyczącej kwalifikacji i kompetencji 

oczekiwanych przez pracodawców oraz sytuacji na rynku pracy.  

 

Program poświęcony rozwijaniu poszukiwania i zmiany pracy – stałej w zawodzie 

lub tymczasowej. Obejmuje warsztaty oraz spotkania z doradcą zawodowym. 

 

PRACA 
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Niezbędnik Absolwenta WSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wspierający aktywność zawodową Absolwentów po ukończeniu studiów. 

Skupia się na ich uczestnictwie w warsztatach oraz konsultacjach dotyczących 

poszukiwania pracy w zawodzie, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz radzenia sobie ze stresem.    
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Programy aktywizacyjno-rozwojowe realizowane  

w poprzednich latach 

  

ABC Studenta Pierwszego Roku  
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Dzień Przedsiębiorczości 

 

PRACA 
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„Dzień Kariery” 

 

 

 

 

 

 

 

Program 31.05.2017 

Wykład otwarty: „Okiem pracodawcy - kompetencje poszukiwane  

na współczesnym rynku pracy, czyli jakim kandydatem być” (Paulina 

Kęsy, Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd 

Pracy w Poznaniu) 

Warsztat: „Autoprezentacja – jak dobrze wypaść podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej” (Adrianna Wolszczak, ABKiR) 

Oferta Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poznańskiego Ośrodka 

Wspierania Przedsiębiorczości w Poznaniu dla studentów – punkt 

informacyjny – wsparcie przy zakładaniu własnej firmy, bony zatrudnieniowe 

i szkoleniowe, bezpłatne warsztaty (Paulina Kęsy, Poznański Ośrodek 

Wspierania Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu) 

Doradztwo zawodowe - punkt konsultacyjny Akademickiego Biura 

Karier i Rozwoju - porady dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 

szukania pracy, planowania kariery, wyboru szkoleń (Katarzyna Stachowiak, 

ABKiR) 

Doradztwo biznesowe - punkt informacyjny Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości WSB - porady dotyczące zakładania i prowadzenia własnej 

firmy (Natalia Mikuła-Karpińska, AIP) 
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„Niezbędnik Absolwenta WSB” 
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„Sposób na sesję” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„3 kroki do znalezienia pracy”  
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Oferty pracy i praktyk 

Baza ofert pracy i praktyk dla wszystkich Wydziałów znajduje się na stronie 

internetowej: http://www.wsb.net.pl/oferty-pracy-i-praktyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wsb.net.pl/oferty-pracy-i-praktyk
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Badanie losów zawodowych absolwentów 

Informacje o realizowanym monitoringu karier zawodowych znajdują się  

na stronie internetowej: https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/sciezki-

karier-absolwentow/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/sciezki-karier-absolwentow/
https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/sciezki-karier-absolwentow/
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Dla pracodawcy 

Współpraca 

 Selekcja i rekrutacja pracowników 

 Bezpłatne zamieszczanie ofert pracy  

i praktyk 

 Projekt badawczy 

  

  

             Selekcja i rekrutacja pracowników 

Dobry pracownik jest na wagę złota. To on wpływa na konkurencyjność 

Państwa firmy oraz umożliwia jej rozwój. Jeśli Poszukujecie Państwo 

wartościowego pracownika, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 

Proponujemy Państwu przeprowadzenie selekcji oraz rekrutacji 

pracowników na wskazane przez Państwo stanowisko wśród studentów  

i absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. 

Rekrutacja jest realizowana za pomocą wybranych metod w zależności  

od Państwa preferencji, takich jak: tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna, 

Assessment Center, testy predyspozycji zawodowych lub testy osobowościowe. 

W odpowiedzi na uzyskany od Państwa opis stanowiska pracy realizujemy 

szczegółowy proces oceny kwalifikacji i kompetencji kandydata pod kątem 

wskazanego profilu zawodowego, wymagań i oczekiwań. Realizowana przez 

nas usługa obejmuje propozycje kandydatur/y wraz z opinią na temat 

zasobów potencjalnego pracownika w oparciu o wybrane metody rekrutacji.   

 

      

http://www.wsb.net.pl/selekcja-i-rekrutacja-pracownikow
http://www.wsb.net.pl/%20http:/www.wsb.net.pl/wspolpraca
http://www.wsb.net.pl/%20http:/www.wsb.net.pl/wspolpraca
http://www.wsb.net.pl/wspolpraca
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Bezpłatne zamieszczanie ofert pracy i praktyk 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Pracodawców oraz Agencje pośrednictwa 

pracy i pracy tymczasowej do zamieszczania swoich ofert pracy i praktyk  

na naszej stronie internetowej! 

Prosimy o przesyłanie swoich ofert na adres: biuro.karier@wsb.net.pl,  

z podaniem daty wygaśnięcia ogłoszenia. Opublikujemy je bezpłatnie  

na stronie internetowej Uczelni oraz rozpromujemy wśród studentów. 

Zyskajcie Państwo z nami dobrego pracownika! 

Poradnik 

Poradnik jako baza informacji dotyczących Rynku Pracy jest dostępna  

na stronie internetowej: http://www.wsb.net.pl/dzial-studenta/poradnik 

 

 

 

mailto:biuro.karier@wsb.net.pl
http://www.wsb.net.pl/dzial-studenta/poradnik
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Zapraszamy do kontaktu: 

 

Akademickie Biuro Karier i Rozwoju  

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

Kierownik: mgr Katarzyna Stachowiak 

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 

e-mail: biuro.karier@wsb.net.pl, tel. 61 851 05 18 wew. 27 

www.wsb.net.pl/biuro-karier/ 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. karier w swoim Wydziale: 

 Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach 

  mgr Joanna Ferdycz - e-mail: joanna.ferdycz@wsb.net.pl, tel. 89 762 07 88 

 Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku 

dr Joanna Szydłowska – e-mail: joanna.pietras@wsb.net.pl, tel. 58 341 98 51 

 Wydział Nauk Społecznych w Giżycku 

mgr Paulina Syrowatka – e-mail: paulina.syrowatka@wsb.net.pl, tel. 87 428 35 35 

 Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach 

mgr Jakub Kopyto – e-mail: jakub.kopyto@wsb.net.pl, tel. 32 335 40 19 

 Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie 

mgr Monika Babińska – e-mail: monika.babinska@wsb.net.pl, tel. 798 246 246 

 Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu 

mgr Katarzyna Szyca – e-mail: katarzyna.szyca@wsb.net.pl, 61 851 05 18 

 Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie 

Prosimy o kontakt z Dziekanatem: rekrutacja.skoczow@wsb.net.pl, 33 853 17 04. 

 Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu Zdroju 

Prosimy o kontakt z Dziekanatem: rekrutacja.jastrzebie @wsb.net.pl, 33 853 

17 04. 

mailto:biuro.karier@wsb.net.pl
https://www.wsb.net.pl/biuro-karier/

